
Waddinxveen Bakt!
Op 12 september organiseert WadCultureel net als vorig jaar de taartenbak-
wedstrijd Waddinxveen Bakt!, naar het populaire televisieprogramma Heel 
Holland Bakt. Wij zijn ook dit jaar op zoek naar amateurbakkers die de strijd aan 
durven te gaan! Dus maak jij de mooiste taarten van Waddinxveen? Meld je dan aan! 

Wie, wat, hoe? 
Iedereen die kan bakken, dagen we uit om 
deel te nemen aan deze competitie. Net 
als in het populaire televisieprogramma 
hopen we op zoveel mogelijk verschillende 
‘bak-creaties’. In Waddinxveen leven 
verschillende culturen samen en dat zien 
we graag terug! Van Hollandse appeltaart 
tot Marokkaanse gehakttaart en Turkse 
notentaart: alles is welkom. 

Meld je aan voor Waddinxveen Bakt! 
via info@wadcultureel.nl of kijk op de website. 



Iedereen kan zich aanmelden voor 
‘Waddinxveen bakt!’: van jong tot 
oud en zoals gezegd, vanuit iedere 
windstreek. Belangrijk is dat je een 
connectie hebt met de taart en een 
‘verhaal kan vertellen’ over de herkomst 
of over waarom de taart voor jou zo 
bijzonder is.

Je bakt jouw taart thuis en op zaterdag 
12 september breng je de taart tussen 
10.00 en 10.30 uur naar de kraam van 
Waddinxveen Bakt! op het Gouweplein/
Marktstraat. De taart wordt eerst op 
de foto gezet en daarna beoordeeld 
door de jury. Rond 12.30 uur weten 
we wie de vijf beste taartenbakkers 
zijn. Zij worden uitgenodigd op het 
podium om hun taarten toe te lichten. 
De vijf finalisten ontvangen allen een 
leuke herinnering, met voor de eerste 
prijswinnaar iets bijzonders.

De taarten worden beoordeeld door 
een professionele jury die bestaat uit 
de Waddinxveense bakkers Ton van 
den Berg en Reinier Anker én Vincent 
Prins, één van de finalisten van ‘Heel
Holland Bakt’ van 2019. 

Deelnemers betalen zelf voor 
de gebruikte ingrediënten, maar 
ontvangen bij inlevering van de taart 
een Albert Heijn bak-verrassingspakket 
ter compensatie. Neem voor de 
presentatie, beoordeling en verkoop 
zelf een schotel of plank mee (voorzien 
van een sticker met naam, adres en 
telefoonnummer), na 13.00 uur kan 
deze weer worden opgehaald.

LET OP! Er kunnen maximaal 
20 mensen meedoen aan deze 
wedstrijd; dus schrijf je snel in!

De taart wordt beoordeeld op: - uiterlijk - presentatie 
- complexiteit - smaak - originaliteit - creativiteit

Spelregels

Meld je aan via info@wadcultureel.nl 
of kijk op www.wadcultureel.nl


